
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою: пр-т ГероiЪ Сталiнграда,5б-а

Загородня А,П. КП <Керуюча компанiя з
обслуговування житлового
фонду оболонського району
м. Киева>,
од-505

(назва виконавця послуг)

з l2.10.2020p. по l5.10.202
(дата початку огляду)

1. ЖитловиЙ будинок, загальна площа якого становить 8962,70 кв. м, кlлькlсть
квартир - 144 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуеться l дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii: l

Пiд час проведення огляду жилого будинку Nq 56-а no np-ry- Г.Сталiнграда
комiсiя перевiрила стан Ilесучих та огороджувчuIьних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, .".rй, цо, гвп, хвп,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок
елемента

про технiчний стан
конс кц1l б дин

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному cTaHi

з Стiни В задовiльно мч cTaнl

(П.I.П. майстра)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя од-505 у складi: головного iнженера
Волошиноi Н.М., iнженера 1-i категорiТ Лаврентьевоi T.I, майстра техдiльницi
Загородньоi Д.П.

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: проспект Героiв Сталiнграда.56-а'
l Встановила: (
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Вlrсповки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по пр-ту Г.Сталiнграда, 56-

а дитячий майданчик - задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацiТ

в осlнньо-зимовии перlод 2020 року.
(оцiнка технiчного cTilнy, висновок про готовнlсть до експлуат ацii житлового будинку у

наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-505 волошина Н.м

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii

Майстер тех.дiльницi

.Щата огляду <<!!> жовтня 2020 р.

Лаврентьева T.I

Загоролня А.П.


